
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT TP. Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2022 

V/v xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh 

phí mở rộng thị trường theo Nghị 

Quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn năm 2023 

 

                  

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 873/SCT-KC&XTTM ngày 31/5/2022 của Sở 

Công thương Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí mở rộng thị 

trường theo Nghị Quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phòng Kinh tế và 

UBND các phường, xã triển khai nội dung như sau: 

1. UBND các phường, xã 

- Rà soát, triển khai tới các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn và lập danh 

sách, đề xuất các nội dung đề nghị hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ để triển 

khai thực hiện đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố, ưu tiên 

các sản phẩm OCOP đã được phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

OCOP. 

- Về trình tự, thủ tục, Hồ sơ đăng ký tham gia đối với các nội dung mở 

rộng thị trường theo các Khoản 4, 5, 6, Điều 9 Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định cụ thể tại 

Mục IV Hướng dẫn liên ngành số 1678/HD-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-

SKHCN-CN NHNN ngày 29/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước.  

Hồ sơ đăng ký tham gia bao gồm: 01 bộ.  

a) Đơn đề nghị hỗ trợ mở rộng thị trường (theo mẫu số 04/SCT - Sở Công 

Thương); 

b) Phương án mở rộng thị trường (theo mẫu số 01/SCT);   

c)  Danh mục sản phẩm (theo mẫu số 02/SCT);   

d) Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), đăng ký kinh doanh 

hợp tác xã (đối với hợp tác xã), đăng ký hộ kinh doanh hoặc chứng minh thư 

nhân nhân (đối với cá nhân).  
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Hồ sơ đăng ký tham gia của các đơn vị về phòng Kinh tế thành phố Lạng 

Sơn trước 24/6/2022. 

2. Phòng Kinh tế thành phố  

Tiếp nhận hồ sơ của Nhà đầu tư, kiểm tra, xem xét, thẩm định hồ sơ. Trên 

cơ sở kết quả thẩm định tham mưu cho UBND thành phố trình Sở Công Thương 

trước ngày 30/6/2022. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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